
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Балакiрєв Борис Павлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

11.09.2014 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРIЯ-ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49041, м.Днiпропетровськ, Панiкахи,5 

4. Код за ЄДРПОУ 

25007606 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 744-99-22; 744-9904 

6. Електронна поштова адреса 

ipekurina@bmw.dp.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.09.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення 172 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 15.09.2014 

опубліковано у 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.bmw.dp.ua в мережі Інтернет 11.09.2014 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.09.2014 звільнено 
Генеральний 

директор 
Сухов Євген Степанович 

АР 185653 

19.10.1999 Ленiнський РВ УМВС України в 

м.Севастополi 

0 

Зміст інформації: 

Звiльнено з посади рiшенням №5 Вищого органу Товаприства вiд 10.09.2014. Винагорода посадовiй особi не передбачувалась, не 

нараховувалась та не виплачувалась. Посадова особа не притягувалась до кримiнальної чи адмiнiстративної вiдповiдальностi за корисливi та 

посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 8р. Перелiк попереднiх посад:ТОВ з II "АВТ БАВАРIЯ", Продавець автомобiлiв; ТОВ з II "АВТ 

БАВАРIЯ", Старший продавець автомобiлiв; ЗАПОРIЗЬКА ФIЛIЯ ТОВ з II "АВТ БАВАРIЯ", Директор. 

10.09.2014 обрано 
Генеральний 

директор 

Балакiрєв Борис 

Павлович 

СА 746815 

16.04.1998 Шевченкiвським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

Призначено на посаду згiдно з рiшенням №5 Вищого органу Товаприства вiд 10.09.2014. Посадова особа не має судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад: ТОВ «АВТ Баварiя», Директор Запорiзької фiлiї, стаж керiвної 

роботи - 6 рокiв. 

 


